
    OFERTA VISITA COVA URBANA PER A SOCIS DEL C.E.T. 
 
 
 
Les visites a la Cova Urbana de Tarragona es realitzen els caps de setmana (dissabtes i 
diumenges al matí) tot i que previ acord amb marge de temps suficient i de forma excepcional, 
es pugui fer en dies feiners 
 
A continuació us informem dels horaris, preus, documentació a aportar, etc., per portar a terme 
l’activitat. 
 
Horaris Normalment, la trobada és a les 9.30 h en una cafeteria dels voltants de la cova. Un cop 
tots els participants són presents, s’entra als vestidors per col·locar-se els vestits de neoprè. El 
recorregut té una durada variable en funció del nombre de participants i de l'agilitat del grup. En 
qualsevol cas i, com a molt, cap a les 13.45 h, tothom és ja al carrer. 
 
Requisits fisics 
No calen requisits físics especials. Qualsevol persona amb una mobilitat normal pot participar-
hi. En qualsevol cas, cal que els visitants signin el "consentiment informat" adjunt en el que 
manifesten que no pateixen cap malaltia coronària o d'altra mena que limiti la seva capacitat 
física. 
 
Limits d'edat 
L'edat màxima permesa es de 70 anys i malgrat que no hi ha fixada una edat mínima,  si que cal 
medir un mínim d'1,50 mts. d'alçada. 
 
Preus 
Inclouen assegurança, vestit de neoprè, casc amb il·luminació i els guies. 
Per al col·lectiu de socis del C.E.T. i membres de la seva unitat familiar (esposa i fills) 
aplicarem un  import de 30,-€ per persona. 
Altres acompanyants no socis aliens a l'unitat familiar tindràn un preu de: 40€/persona. 
Els visitants que tinguin en vigor la tarja de la F.E.E.C. nivell "C" o superior, tindràn un 
descompte de 9,74€ del preu abans indicat. Aixó si, cal que ens envieu fotocópia de la tarja 
juntament amb l'Excel. 
Cas de que algun visitant porti el seu equip (casc i/o neopré) no tindra`cap mena de descompte. 
  
Grups 
Els grups d'entrada han de ser d'un mínim de 5 persones i d'un màxim de 10. Si hi hagués més 
participants, s’haurien d'organitzar a raó de 10 persones per dia o en més caps de setmana. 
 
Els participants a l'activitat, han de portar: 
⎯     Calçat esportiu (botes de muntanya o "wambes") amb sola consistent que tingui un dibuix 

adequat. Són especialment recomanables les botes d'aigua de canya alta. Per raons de 
seguretat, no es permetrà l'entrada a ningú que no porti el calçat adequat. NO 
S'ADMETRÀN ESCARPINS DE CAP MENA. 

⎯     Banyador i  un joc de roba interior eixut per a la sortida. 
⎯     Un joc de calçat de recanvi per a la sortida. 
⎯     Els mitjons per entrar a la cova haurien de ser gruixuts i preferiblement de llana o fibra 

tèrmica. Si no en teniu, amb uns mitjons normals podeu anar bé ja que l'aigua no es freda 
(18º). També cal portar un joc de recanvi per a la sortida.  

⎯     Tovallola, pinta, etc. 
Altres estris  
Podeu portar càmeres de fotos i/o vídeo sempre que siguin submergibles o si més no, 
"mullables", això no obstant, la SIET no es fa responsable de las seva pèrdua i/o deteriorament. 



Documentació 
Un cop fixats els grups i les persones que els integren i com a mínim 10 dies naturals abans de 
la visita, caldrà que ens envieu a aquesta adreça de correu l'Excel que us adjuntem.  
Simultàniament,  ens teniu que enviar el resguard de la transferéncia corresponent a l'import de 
cada visita. Aquesta transferéncia ha de ser del total dels visitants de cada data i un cop rebuda 
us enviarem la factura corresponent a la qual no repercutirem l'IVA al estar exempts d'aquest 
impost. 
 
Dia de la visita 
⎯     Haureu de portar el "consentiment informat" adjunt, degudament signat. 
⎯     Els menors d'edat, hauran de portar l’autorització ́ dels seus tutors legals signat per tots dos 

juntament amb la fotocòpia dels seus DNI. Aquesta autorització ́ cal portar-la fins i tot, en el 
cas que els tutors acompanyin el menor en l'activitat.  

 
Per qualsevol dubte, podeu trucar als telèfons: 607 568 815 (J. Ll. Almiñana) o al 633 603244 o 
bé enviar un correu a: visites.cova@siet.cat  
 
 Aquesta oferta es vàlida per a tot el que queda de l'any 2019 
 
 
Tarragona: Maig de 2019 
 
	


